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Ilmoitus yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottamisesta 

Eläinlääkintähuoltolain 756/2009 26 § mukaan yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan 

tulee tehdä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon, jonka alueella palvelun 

tuottajan kiinteä toimipaikka on. Jos yksityisellä palveluntuottajalla ei ole kiinteää 

toimipaikkaa, tulee ilmoitus tehdä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella 

eläinlääkäripalvelua pääasiallisesti aiotaan tarjota. 

1. Asia 

Toiminnan aloitus Toiminnan muutos Toiminnan lopettaminen 

Toiminnan aloitus/muutos/lopettamispäivä: 

2. Tiedot toiminnanharjoittajasta 

Nimi 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Eläinlääkärinumero Y-tunnus 

Toiminnassa käytettävä nimi/nimet 

3. Toiminnan muutos 

Jos kyseessä toiminnan muutos, mikä muuttuu? 
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4. Selvitys tuotettavista palveluista 

Hoidettavat eläinlajit 

Tuotantoeläimet Hevoset Lemmikkieläimet 

Tuotettavat palvelut 

Peruseläinlääkintä vastaanotolla Sairaskäynnit Terveydenhuolto 

Erityistä eläinlääketieteellistä osaamista vaativat palvelut, mitä: 

Etäpalvelu (potilastiedot välitetään verkossa videoyhteyden avulla tai puhelimitse tms) 

Päivystys virka-ajan ulkopuolella 

5. Tiedot olemassa olevasta toimipaikasta, jossa ilmoittaja harjoittaa toimintaa 

Pääasiallisen ammatinharjoittamispaikan nimi 

Toimipaikan osoite 

6. Uuden toimipaikan tiedot – tästä eteenpäin täytetään vain kun kyseessä uusi 
toimipaikka 

Uuden toimipaikan nimi 

Y-tunnus Toimipaikan aloituspäivä 

Kiinteän toimipaikan osoite, jos eri kuin toiminnanharjoittajan 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Vastaava eläinlääkäri Eläinlääkärinumero 

Osoite 

saadaan julkaista ei saada julkaista 

7. Selvitys henkilökunnasta 

Eläinlääkärit (lukumäärä) 

Muu hoitohenkilökunta (lukumäärä) 

Muu henkilökunta (lukumäärä) 
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8. Selvitys käytettävistä tiloista/varusteista: 

Tämä kohta voidaan korvata liittämällä ilmoitukseen kopio pohjapiirroksesta, johon on 

merkitty kussakin tilassa tapahtuva toiminta. 

Odotushuone Toimenpidehuone, lkm: Laboratorio 

Leikkausali Sairaalaosasto 
Kylmäsäilytystila 
lääkkeille 

Lukittavan säilytystila 

huumausaineille 
Röntgen 

Muut 

kuvantamislaitteet 

Muu varustelu 

Käytettävissä olevien tilojen kokonaispinta-ala, m2 

9. Allekirjoitus ja suostumus sähköiseen käsittelyyn 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Suostun, että asia päätös toimitetaan sähköisesti 

Yllä mainittu suostumus merkitsee sitä, että myös asiaa koskevat tiedustelut ja 

täydennyspyynnöt voidaan tehdä sähköisesti. Sähköpostiosoitteesi on oltava ajantasainen 

ja aktiivisessa käytössä. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://avi.fi/yhteystiedot
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